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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
11 Μαρτίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.253/23170/Α5
υπουργικής απόφασης με θέμα «Εισαγωγή φοιτητών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4559/2018
(Α’ 142), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του
άρθρου 45 του ν. 4589/2019 (Α’ 13)» (Β’ 504).

2

Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Προϊσταμένης ΣΤ-Β’ Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.)».

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.253/27280/Α5
(1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.253/23170/Α5
υπουργικής απόφασης με θέμα «Εισαγωγή φοιτητών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4559/2018
(Α’ 142), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις
του άρθρου 45 του ν. 4589/2019 (Α’ 13)» (Β’ 504).
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 19 του ν. 4559/2018 «Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις»
(Α’ 142), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του
άρθρου 45 του ν. 4589/2019 «Συνέργειες Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού
Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με
τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό
Ταμείο και άλλες διατάξεις» (Α’ 13) και του άρθρου 47
του ν. 4653/2020 «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις» (Α’ 12),
β) των άρθρων 4 και 13 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές
διατάξεις» (Α’ 193), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,

Αρ. Φύλλου 957

γ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121) και
δ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98) σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119
του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄133).
2. Την υπό στοιχεία Φ.253/23170/Α5 υπουργική απόφαση με θέμα «Εισαγωγή φοιτητών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19
του ν. 4559/2018 (Α’ 142), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4589/2019 (Α’ 13)» (Β’ 504).
3. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/137/26180/Β1/05-03-2021
εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού
προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, δεδομένου ότι με την παρούσα υπουργική
απόφαση καθορίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις και
όροι εισαγωγής στα τρία (3) Μουσικά Τμήματα.
4. Το υπ’ αρ. 785/29-1-2021 έγγραφο του ΙΕΠ με το
οποίο διαβιβάστηκε απόσπασμα της υπ’ αρ. 6/28-1-2021
πράξης του Δ.Σ. του ΙΕΠ με θέμα «Μείωση Ύλης μαθήματος Μουσική Αντίληψη και Γνώση», αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Φ.253/23170/Α5
(Β’ 504/2019) απόφαση με θέμα «Εισαγωγή φοιτητών σε
Τμήματα Μουσικών Σπουδών, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (Α’ 142), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4589/2019
(Α’ 13)», ως ακολούθως:
Στο τέλος του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Ειδικά και μόνο για τις πανελλαδικές εξετάσεις του
2021, λόγω των έκτακτων υγειονομικών συνθηκών που
έχουν διαμορφωθεί και στο πλαίσιο της διευκόλυνσης
των υποψηφίων ως προς την προετοιμασία τους, αφαιρείται η 4η ομάδα ερωτημάτων της περ. Β της παρ. 2.
«Μουσική Αντίληψη και Γνώση» του παρόντος, οι δεκαέξι
(16) μονάδες των ερωτημάτων 10 και 11 της 4ης ομάδας
ερωτημάτων μεταφέρονται στην 3η ομάδα ερωτημάτων
της περ. Β της παρ. 2 του παρόντος και κατανέμονται στα
ερωτήματα 8 και 9 ως ακολούθως:
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iii) 3η ομάδα ερωτημάτων
8. Άσκηση Κλασικής Αρμονίας μέγιστης έκτασης 8
μέτρων, μονάδες 16 (στις γνώσεις του υποχρεωτικού
αρμονίας).
9. Άσκηση Ανάγνωσης-Ανάλυσης Μουσικού Αποσπάσματος (μορφολογική και τονική), μονάδες 16 (όπως
μοτίβο, φράση, φόρμα, τονικότητα, ρυθμικά στοιχεία)».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 8 Μαρτίου 2021
Η Υπουργός
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ
Ι

Αριθμ. 10931
(2)
Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Προϊσταμένης ΣΤ-Β’ Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.)».
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΣΤ-Β’ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(Γ.Δ.Ο.Υ.) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις:
α) της παρ. 2 του άρθρου 24 και των άρθρων 66 και 69Γ
του ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρισης
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), όπως
τα άρθρα αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
β) της παρ. 2 του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε
ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019
«Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια
της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της
κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),
γ) του ν. 4781/2021 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού,
ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας
και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις» (Α’ 31),

Τεύχος B’ 957/11.03.2021

δ) του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» (Α’ 145).
2. Την υπ’ αρ. 2/16570/0026/13.5.2016 κοινή απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασίας και εξειδίκευση
μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου/Ειδικό Λογιστήριο στις Οικονομικές Υπηρεσίες των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης»
(Β’ 1381).
3. Την ανάγκη παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής
προς προϊσταμένους οργανικών μονάδων της ΣΤ4 Διεύθυνσης Οικονομικής Διοίκησης της ΣΤ-Β’ Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) του Υπουργείου Εξωτερικών, για την απλοποίηση των διαδικασιών
και την έγκαιρη και ταχεία διεξαγωγή ενεργειών που
αφορούν σε οικονομικές αρμοδιότητες, όπως αυτές
προκύπτουν από τη μεταφορά στους φορείς της Γενικής
Κυβέρνησης των αρμοδιοτήτων ελέγχου, εκκαθάρισης,
έκδοσης εντολής πληρωμών και εξόφλησης των δαπανών των προϋπολογισμών αυτών.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Εξουσιοδοτούμε τον Προϊστάμενο της ΣΤ4 Διεύθυνσης Οικονομικής Διοίκησης, σε περίπτωση απουσίας ή
κωλύματος της Προϊσταμένης της ΣΤ-Β’ Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.), να υπογράφει
«Με εντολή Προϊσταμένης της ΣΤ-Β’ Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.)» πράξεις, βεβαιώσεις
και τίτλους πληρωμής, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων
της, όπως αυτές περιγράφονται στην παρ. 2 του άρθρου
115 του ν. 4781/2021.
2. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τον Προϊστάμενο της ΣΤ4 Διεύθυνσης Οικονομικής Διοίκησης
αναπληρώνει ο αρχαιότερος εκ των Προϊσταμένων των
Τμημάτων της Διεύθυνσης.
3. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Μαρτίου 2021
Η Προϊσταμένη της ΣΤ-Β΄ Γενικής Διεύθυνσης
ΘΗΡΕΣΙΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΓΓΕΛΑΤΟΥ
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